båd
find på andre ord for både. Skib, færge,
gummibåd, robåd – er der forskel ? Hvilken
sejler hurtigst.

søen
hvad er forskellen på en sø, en å, en flod

vinker
der skal vinkes både med den ene og den
anden hånd. Kan man vinke når man har sin
arm under det ene ben – prøv det. Hvornår
vinker man ? når man siger farvel, når man
pludselig ser hinanden osv.

ked af det
hvornår bliver man ked af det, har børnene
prøvet at være ked af det?

Titel:

Jørgen Stamp

Kalles båd

læg nogle ting på bordet – prøv om I kan
´nå det´

snøfter
Dramatiser ordet – der skal snøftes på livet
løs …,

rundt om
brug forskellige længder af snor, hvilken kan
nå rundt om de voksne, rundt om børnene
osv

hiver
vis det – der skal hives og trækkes – brug
ordene

flot
kan nogen af børnene huske et andet ord,
der næsten betyder det samme. Synonym
(pæn, smuk ) – hvad er mest : pæn eller
flot. Der er også ord som nydelig, yndig.

Gode ord

Forfatter:

nå den

Jørgen Stamp

tal om antonymet – stor

Illustrator:

lille

Sætninger til gentagelse
1. Kalle sætter sin båd i vandet.
1. Jeg vil have min båd tilbage, snøfter han.
2. Det er ikke kun min båd, det er vores.

Samtale om illustrationer
Der er mange ting at tale om når man kigger på illustrationerne i bogen. Sæt ord på
det hele – Der er mange følelser at tale om - hvordan ser dyrene ud i ansigterne, på
de forskellige sider?

Vælg refleksionsspørgsmål eller quiz som
afslutning
Refleksions spørgsmål
samtaler der stimulerer børnenes tænkning
Forklar:
Hvorfor gjorde han / hun / de /…? Hvad er årsagen til…? Hvorfor tror du...?
Færdighedsviden:
Er det nogensinde sket for dig? Har du nogensinde set…?
Følelser:
Hvordan har du det når…? Hvordan mon han / hun / de føler?
Foretag evaluering:
Tror du det er / var en god idé?
Profeti:
Hvad tror du, der vil ske, hvis…? Hvad tror du han / hun / de vil gøre?
Problemløs
Hvad ville du gøre for at…? Hvordan kunne vi gøre…
Projicér:
Hvordan mon det ville være? Hvordan ville du have det, hvis du var…? Hvis du
var (person / situation), hvad ville du så gøre?
Præsenter lade som om lege:
Lad som om, at du… Hvad ville du gøre? Hvad ville der ske?

Bogquiz
spørgsmål der blandt andet sætter fokus på sproglige elementer og de
gode ord

1. Hvad er mindst, lille eller lillebitte? Kalle er et drengenavn, sig 3
andre drengenavne?
2. Hvad er antonymet til lille?
3. Kender du et andet ord for båd?
4. Sejler eller kører en båd.
5. Hvilket ord er forkert, båd, færge, flyvemaskine, speedbåd?
6. Det hedder en båd mange b…
7. Prøv om du kan du nå ´rundt om ´den voksne.
8. Hvad er antonymet til ´langt væk´
9. Hvad kan man med et ord kalde, frø, abe og giraf
10.

Hvad laver en forfatter?

11.

Hvilket dyr er Kalle?

12.

Find på et andet ord for flot

13.

Sig et dyr der er større end frø?

14.

Vis hvordan man snøfter.

15.

Sig et dyr der er mindre end Giraf?

16.

Vis hvordan man svømmer.

17.

Hvad er antonymet til ´ked af det´?

18.

Hvor er bagsiden af bogen?

19.

Hvem er højest frø, Kalle eller Giraf?

Kreative aktiviteter inspireret af bogen
Det vil selvfølgelig være fantastisk at sætte en båd i vandet, men ellers tegn et skib,
en færge, en speedbåd andet der kan sejle. Lav en båd af papir.

